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মসলজদ লনমমাণ কাবজ আলথমক সহায়্তা করার হুকমু 

কী? 

প্রশ্নঃ  

মসলজদ লনমমাণ কাবজ লকিংো কেরস্থাবনর দদয়্াল লনমমাণ কাবজ আলথমক 

সহায়্তা করার হুকুম কী? 

প্রশ্নকারী- মুহাম্মদ লমনহাজ 

উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
 هلل وكفي وسالم علي عباده الذين اصطفي أمابعد احلمد

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কবরন, 

ةَّ  إِن َّمَّا َلَّ َّقَّامَّ الص َّ أ الْيَّْوِم اْْلِخِر وَّ ِ وَّ نَّ بِاّلل َّ ْن آمَّ ِ مَّ اِجدَّ اّلل َّ يَّْعُمُر مَّسَّ
َّْن يَُّكوُنوا ِمنَّ الُْمْهتَِّدينَّ  َسَّ أُولَِّئكَّ أ َّ فَّعَّ لَّْم يَّْخشَّ إِّل َّ اّلل َّ َّاةَّ وَّ ك وَّآَتَّ الز َّ

 ( التوبة18)
“আল্লাহর মসলজদ দতা আোদ করবে তারা, যারা আল্লাহ ও পরকাবল 

ঈমান এবনবে, সালাত কাবয়্ম কবর, যাকাত আদায়্ কবর এেিং আল্লাহ 

োড়া আর কাউবক ভয়্ কবর না। এরূপ দলাকবদর েযাপাবরই আশা করা 

যায়্, তারা লিক পথ অেলম্বনকারীবদর অন্তভুমক্ত হবে।” –সূরা তাওো 

(৯) : ১৭-১৮। 

মসলজদ লনমমাণকারীর জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম অবনক 

েড় সুসিংোদ লদবয়্বেন।  

ফাতওয়্া নাম্বার:284                    প্রকাশকালঃ29-09-২০২১ ইিং 
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হাদীবস এবসবে, 

حيىي بن سليمان حدثين ابن وهب أخربين عمرو أن بكريا حدثه أن  حدثنا
عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه مسع عبيد هللا اخلوالين  : أنه مسع عثمان 

صلى هللا عليه و بن عفان يقول عند قول الناس فيه حني بىن مسجد الرسول 
) من بىن  لسلم إنكم أكثرمت وإين مسعت النيب صلى هللا عليه و سلم يقو 

يبتغي به وجه هللا بىن هللا له مثله يف  -قال بكري حسبت أنه قال  -مسجدا 
، صحيح  439(، رقم احلديث: 172/ 1صحيح البخاري ) -اجلنة (. 

 1217مسلم: 
“….দয েযলক্ত আল্লাহর সন্তুলির উবেবশয মসলজদ লনমমাণ করবে, 

আল্লাহ তার জনয জান্নাবত অনরুূপ ঘর ততলর করবেন।” - সহীহ 

েুখারী: ৪৫০,  সহীহ মুসললম: ১২১৮  

অনয হাদীবস এবসবে,   

قال: "من بىن  -صلى هللا عليه وسلم  -جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا  عن
سنن ابن  -يف اجلنة"  مسجدا هلل كمفحص قطاة، أو أصغر، بىن هللا له بيتا

، قال الشيخ شعيب 738(، رقم احلديث: 475/ 1ماجه ت األرنؤوط )
  األرنؤوط رمحه هللا تعاىل: إسناده صحيح. اهـ

“দয েযলক্ত আল্লাহর জনয কাতাত পালখর লিম দদয়্ার জায়্গা পলরমাণ 

ো তার দেবয়্ও দোট্ট দকাবনা মসলজদ োনাবে, আল্লাহ তাআলা তার 

জনযও জান্নাবত একলি ঘর োনাবেন।” -সুনাবন ইেবন মাজাহ: ৭৩৮ 

কাতাত একলি দোট্ট পালখ, মরুভূলমবত োস কবর। মালিবত দোট্ট গতম 

কবর তাবত লিম পাবড়।  
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উবল্লখয, এত দোি মসলজদ হয়্ না। উবেশয হবে, দকউ যলদ মসলজদ 

লনমমাবণ এমন সামানয অিংবশও শরীক হয়্, তাহবলও আল্লাহ তাআলা 

তার জনয জান্নাবত ঘর োনাবেন। -ফাতহুল োরী: ১/৫৪৫ 

এমলনভাবে কেরস্থাবন দদয়্াল লনমমাবণর প্রবয়্াজন পড়বল, তাবত এেিং 

এরকম দয দকাবনা জনকলযাণমূলক কাবজ আলথমক ো অনয দয দকাবনা 

সহায়্তা করাও সওয়্াবের কাজ। -আরও দদখুন ফবতায়্া মাহমলুদয়্া: 

২৩/৩৪৫ 

 وهللا اعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৭-০২-১৪৪৪ লহ. 

২৪-০৯-২০২২ ঈ. 


